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Leo Trotskij 

Brev till Sovjetunionens arbetare*

(23 april 1940) 

Hälsningar till Sovjets arbetare, och kollektivbönder, till Röda Arméns soldater och Röda 
Flottans sjömän! Hälsningar från det avlägsna Mexiko, där jag funnit en fristad efter det att 
den stalinistiska klicken drivit mig i landsflykt till Turkiet och efter det att bourgeoisin har 
jagat mig från land till land! 

Kära kamrater! Den lögnaktiga stalinistiska pressen har uppsåtligt fört er bakom ljuset i alla 
frågor, inklusive de som gäller mig själv och mina politiska meningsfränder. Ni har ingen 
arbetarpress. Ni läser endast byråkratins press, som systematiskt ljuger för att hålla er kvar i 
mörkret och på så sätt vinna säkerhet för en privilegierad parasitisk kast. 

De som vågar höja rösten mot den allmänt hatade byråkratin kallas ‘trotskister’, ’agenter för 
en utländsk makt’, de anklagas för att vara spioner – igår var de spioner för Tyskland, idag 
spioner för England och Frankrike – och sedan sänds de för att möta arkebuseringsplutonen. 
Tiotusentals revolutionära kämpar har stupat framför G. P. U.s gevärsmynningar, i Sovjet-
unionen likaväl som i utlandet, särskilt i Spanien. Alla beskrevs de som fascismens agenter. 
Tro inte detta avskyvärda förtal! Deras brott bestod i att de försvarade arbetarna och bönderna 
emot byråkratins brutalitet och rovlystnad. Hela det gamla gardet inom bolsjevismen, alla 
Lenins medarbetare och kamrater, alla kämpar från oktoberrevolutionen, alla hjältar från 
inbördeskriget, har mördats av Stalin. I historiens annaler kommer Stalins namn för alltid att 
brännas in med de avskyvärda Kainsmärket! 

Oktoberrevolutionen utfördes för arbetarnas skull och inte för de nya parasiternas skull. Men 
på grund av världsrevolutionens eftersläpning, och de ryska arbetarnas och särskilt de ryska 
böndernas trötthet och till en stor del efterblivenhet, reste sig över Sovjetunionen och dess 
folk en ny förtryckande och parasitisk kast vars ledare är Stalin. Det forna bolsjevikpartiet 
förvandlades till ett instrument för denna kast. Den världsorganisation som den 
Kommunistiska Internationalen en gång var är idag ett följsamt redskap i Moskvaoligarkins 
händer. Arbetarnas och böndernas sovjeter har för länge sedan upplösts. De har ersatts med 
degenererade kommissarier, sekretariat och G.P.U.-agenter. 

Men lyckligtvis finns den nationaliserade industrin och den kollektiviserade sovjetiska 
ekonomin kvar bland de erövringar från oktoberrevolutionen som överlevt. På denna grundval 
kan arbetarsovjeterna bygga ett nytt och lyckligare samhälle. Denna grundval kan inte på 
några villkor överlämnas av oss till världsbourgeoisin. Det är revolutionärernas plikt att med 
näbbar och klor försvara varje position som arbetarklassen erövrat, antingen det gäller 
demokratiska rättigheter, löneskalor eller en så enorm mänsklig erövring som produktions-
medlens nationalisering och den planerade ekonomin. De som inte kan försvara de erövringar 
som redan vunnits kan inte kämpa för nya. Emot den imperialistiska fienden kommer vi att 
försvara Sovjetunionen med all makt. Men oktoberrevolutionens erövringar kommer endast 
att tjäna folket om detta visar sig kapabelt att göra upp med den stalinistiska byråkratin, på 
samma sätt som det en gång gjorde upp med den tsaristiska byråkratin och bourgeoisin. 

Om den sovjetiska ekonomin hade skötts i enlighet med folkets intressen, om byråkratin inte 
hade uppslukat och till en stor del förslösat den större delen av nationalinkomsten, om 
byråkratin inte hade trampat sönder folkets vitala intressen, då skulle Sovjetunionen ha varit 
en attraktionspunkt för arbetarna i hela världen och Sovjetunionens okränkbarhet skulle ha 
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säkrats. Men Stalins avskyvärda förtryckarregim har berövat Sovjetunionen dess attraktions-
kraft. Under kriget med Finland visade sig inte bara majoriteten av de finska bönderna utan 
också majoriteten av de finska arbetarna vara på bourgeoisins sida. Detta är knappast för-
vånande, ty de vet vilket exempellöst förtryck som den stalinistiska byråkratin utövar över 
arbetarna i det närliggande Leningrad och i hela Sovjetunionen. Den stalinistiska byråkratin 
som är så blodtörstig och obarmhärtig på hemmaplan och så feg inför de imperialistiska 
fienderna har sålunda blivit den främsta orsaken till Sovjetunionens krigsfara. Det gamla 
bolsjevikpartiet och den Tredje Internationalen har vittrat sönder och upplösts. De ärliga och 
avancerade revolutionärerna har utomlands organiserat Fjärde Internationalen som redan har 
etablerat sektioner i de flesta länder i världen. Jag är medlem i denna nya International. 
Genom att deltaga i detta arbete står jag under precis samma banér varunder vi tillsammans 
med Lenin byggde Sovjetstaten och Röda Armén. 

Fjärde Internationalens mål är att utsträcka oktoberrevolutionen till hela världen och samtidigt 
återuppväcka Sovjetunionen genom att rensa det från den parasitiska byråkratin. Detta kan 
endast uppnås på ett sätt: genom att arbetarna, bönderna, Röda Arméns soldater och Röda 
Flottans sjömän reser sig emot den nya kasten av förtryckare och parasiter. För att förbereda 
detta nya uppror, krävs ett nytt parti – en djärv och ärlig revolutionär organisation för de 
avancerade arbetarna. Fjärde Internationalen sätter som sin uppgift att bygga ett sådant parti i 
Sovjetunionen. 

Avancerade arbetare! Bli de första som samlas under Marx’ och Lenins banér, vilket nu är 
Fjärde Internationalens banér! Lär er att under den stalinistiska illegalitetens villkor skapa tätt 
sammanslutna, pålitliga revolutionära cirklar! Upprätta kontakt mellan dessa cirklar! Lär er att 
upprätta kontakt – genom lojala och pålitliga människor, särskilt sjömännen – med era 
revolutionära meningsfränder i de borgerliga länderna! Det är svårt, men det kan göras. 

Det nuvarande kriget kommer att sprida sig mer och mer, det kommer att hopa ruin på ruin, 
det kommer att föda sorg, förtvivlan och protester, det kommer att driva hela världen mot nya 
revolutionära explosioner. Världsrevolutionen kommer att återuppliva de sovjetiska arbetande 
massorna med nytt mod och ny beslutsamhet och den kommer att underminera den 
stalinistiska kastens byråkratiska stöttor. Det är nödvändigt att förbereda denna timme genom 
ett envist, systematiskt revolutionärt arbete. Ett lands öde, ert folks framtid, era barns och 
barnbarns öde står på spel. 

Ned med Kain-Stalin och hans kamarilla! 
Ned med den rovgiriga byråkratin! 
Länge leve Sovjetunionen, arbetarnas fästning! 
Länge leve den socialistiska världsrevolutionen! 

Er broder  
Leo Trotskij  

VARNING! Stalins press kommer naturligtvis att förklara att detta brev har spridits i Sovjet-
unionen av ‘imperialismens agenter’. Var medvetna om att detta också är en lögn. Detta brev 
kommer att nå Sovjetunionen genom pålitliga revolutionärer som är beredda att riskera sina 
liv för socialismens sak. Gör kopior av detta brev och ge det så stor spridning som möjligt. – 
L. T. 

Översättning: Kenth-Åke Andersson 


	Brev till Sovjetunionens arbetare 

